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UNA FESTA I UN FESTEIG

agrada, «oarregat de prejudicis a íavor>\ ' com justificant
aquesta actitud ni ha el text,
pie de seduccio i saviesa,
dAntoni Mari, que hauria
Manuel Castaño
pogut servir de pórtic a tot el
Número, Sens dubte, entre
aquests vint-i-dos escriptors,
n'hi ha de mes aviat brii ants
inúmeiDóe la L!;brer¡a
tvlarcos Ordóñez, oue fa una i de rriés aviat académics, de
22 és un esaeveni- cana a Trum.an Caoote, i '••/. m^és erudits i de mes divamenl dobleiTient fes- Molina Foix parlant del sacri- gañís; de mes frívols i de rr.és
liu piimer pürque ha servil fici en la poesía de Rilke, N'hi transcendents; pero ja hem
per commemorar fasiuosa- ha que mes aviat parlen d ells dit que es tractava d'una festa
ment deu anys de tráfic de ii- mateixos —Gimferrer aooaa i a les testes no els escauen
bres, i després perqué un poema deis seus, que els uniformes. I tampoc no calconsisteix en la reunió de vint- esmenta ei «Uibfe de ¡es Mil dria justificar la tria pe'" cap
i-dos escripíors oer oarla' de
Niís i d'una Nit», Terenci Moix mes motiu que com ho ha fet
que mé3 els agrada: ae lecturevela un tros del Que escriu En Comadira, dient que son
"63. El faedor d'apuest Ilibre ara; Tautobiografia, i f^rnán- amics seus; no té senlit, com
amb aparenga de revista o dez de Castro explica un pro- va dir a ia presentactó pública,
catáleg d'art ha estat Narcís
jecte seu mal no dul a considerar-ios un grup geneCorr.adira. i ia intenció era que
terme— i nhi ha oue hi fan racional SI entre el mes gran
cada un deis escollits parles sortir mo ts de Ilibres, com 1 el mes jove es porten \rés do
d'una ob^a, pero com que en
Montserrat Roig. que, pero a trenta anys i no d ha cap proaquest grerrii hi ha mo'.ta
l'hora de triar es oueda amb grama que els uneixi, És com
indisciplina cadascú comla historia prohibida: un ¡libre a minim discutible que conspleix el corripromis a la seva
la lectu^ del qusí n navia estat titueixin, com diu el text de
rrianera. Hi na qui parla scbre- vedada de joveneta, o Váz- presentado, «la olana major
tot d un Ilibre concreí —Car- quez Montalbán, oue destaca deis escriptors del nostre
me Riera s'interroga socre la
entre aitres la C3n0 ó'amorúe pais»; ni en son, de cap p>ana
influencia de Nada, de Car- J,B. P'uíock, d'Eiot i no faig major, tots els que hi son, en
men Laíoret, en escriptores de
constar perqué en compar- el Número, ni tots els que en
Barcelona; Eduardo Mendoza
teixo l'admiració i la valorado, son hi son.
evoca una lectura del Víaige
Fonalleres, tot salingerejant,
Finalment, es ciar que el
sentimenlal úe Sterne, que eli condou, com Auden, que el
considera^ curiosarr.ent, un
müior ilibre es un diccionari, Número s'na iet amb vista a 'a
escriptor de transido; Caste- Destaca entre tots la bellfs- projecció a les Espanyes, fesllet comenta les seves .ectures sim^a narració de Comadira, a teig de conveniéncies no
de^s GaaífB quartets d'Eliol; partir de! descobrirrient ais gens condemnable pero no
Nuria Pómpela es pregunta setze anys de la Tcansíormació es oot acceptar que es lustifiingénuam.ent si el personatge de Kafka. Félix de Azua és qui la barreja al 5 0 % d'escripíemeni de Amic i estrdny. de rúnic que quan tria el Ilibre tors en espanyoi i escnotors
Christopn Mein, «está msoirat
favorit, les Oeuvresóe Hólder- en cátala amb l'argument que
en la realitat o si és íruit del lin, de la Pléiade, n'addueix no aqüestes «son les llengúes
desig rriascuií>^ Benet i Jornet sois e!s mérits literaris sino que usen normaimenl els
recupera la infancia sota característiques del suporl escnotors d'aquest pais>^ peri'advocació de \ni¡C< Rnn, i material, com ara el pes, el qué una obra literaria no se
Parcerisas amb imatges tretes lamany, la manejabüitat Gi. de l'na de considerar amo refede Kipling; Rafael Argullol Siedma, a propósit de Carmen rencia a una área geográfica,
evoca amb afecte el seu de Merimée, vindica el genere sino que scrgeix en un ámoit
masegat exemplar del Naci- de la nouveHe. Vaiverde cita cultural, i cada ámoit cultural
mieniQ de ia iiBQedia. Anna M a'guns deis Ilibres que es van té la seva propia ilengua; un
Voix posa un exemp.e de publicar el 1922 i acaba producte mixt com aquest no
com la comprensió d'una preguntant-se (una pregunta té mes sentit que com a
novelia pot resultar modifi- 'etóncaj si estem en decaden- redam d'una empresa i divulcada per una d'escrita un cia respecte a aqueü any. g a d o d'uns determinats
segls després—, pero fácil- Monzó esmenta Tres tristes autors, no com a prodama
ment hom es ''emet a tota tigres, pero es nega a d'una síntesi (mpossibie.
robra d'un autor —com ara oomenlar-lo de tant que h
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